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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Food & food technology 
 
Ref. 
664.06  Food chemicals codex : 2020 / by authority of  
FCC  the United States Pharmacopeial Convention,  
12th ed.   prepared by the Council of Experts and published  
  by the Board of Trustees. 12th ed. Rockville, MD :  
  United States pharmacopeial convention,  
  c2020. 1 v. (xiii, 1,749 p.). See more 
 
641.5631 
CAL  Calimeris, Dorothy. 
  The complete anti-inflammatory diet for beginners :  
 a no-stress meal plan with easy recipes to heal the immune system /  
 Dorothy Calimeris and Lulu Cook. Emeryville, CA : Rockridge press,  
 c2017. 162 p. See more 
 
 
Medical science 
 
610.28 
BIO  Bioactive glasses : materials, properties and applications /  
2nd ed.  edited by Heimo Ylanen. 2nd ed. Duxford : Elsevier /  
  woodhead publishing, c2018. x, 414 p. See more 
 
 
Pharmacology 
 
Ref. 
615.11  British pharmacopoeia 2021 / published on the  
BP  recommendation of the commission on Human medicines  
2021 pursuant to the Medicines Act 1968 and notified in draft to  
 the European Commission in accordance with Directive 98/34/EEC.  
 London : The Stationery office, c2020. 6 v. See more 
 
    
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51772
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51737
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51731
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51975
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Ref. 
615.114  European pharmacopoeia / Published in accordance  
EUP  with the convention on the elaboration of a  
10th ed.   European pharmacopoeia (European treaty series No. 50).  
  10th ed. Strasbourg : Council of Europe, c2020. 3 v.  
  See more 
 
615.32439 
GOE  Goel, Ajay. 
  Curcumin : Nature's answer to cancer and other  
 chronic diseases / Ajay Goel. Brevard, NC : Take Charge Books ;  
 c2016. 150 p. See more 
 
 
Standards & regulations  
 
Std. 
API-620  American Petroleum Institute.  
2018  Design and construction of large, welded,  
 low-pressure storage tanks / API. 12th ed. Washington, D.C. :  
 API, c2018. 1 v (loose-leaf). See more 
 
 
 
Technology 
 
629.4601 
ม 686  มูลนิธิ สอวน. 
2563   ภูมิศาสตร์เทคนิค = Geographic techniques /  
 มูลนิธิ สอวน. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิ สอวน., 2563.  
 202 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52005
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51736
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51735
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51726
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Article 

การกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนพ้ืนบ่อเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.). 2564, 
29(2) มีนาคม-เมษายน, 296-306. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การขออนุญาตปลูกกัญชา. คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา ส าหรับเกษตรกร. 2563, กันยายน, 9-11. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การตรวจประเมินปริมาณสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในเมลอน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ววท.). 2564, 29(1) มกราคม-กุมภาพันธ์, 62-72. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การผลิตชีวมวลและสารประกอบชีวเคมีของสาหร่าย Anabaenopsiselenkinii NUACC2.57 ภายใต้สภาวะปริมาณ
ไนโตรเจนที่แตกต่างกัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.). 2564, 29(2) มีนาคม-เมษายน, 267-281. 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศกัญชา ส าหรับผู้รับอนุญาตน าเข้า ส่งออก ผลิต (ปลูก) ผลิต (สกัด) จ าหน่ายและ
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา. คู่มือระบบสารสนเทศกัญชา : ส าหรับผู้รับอนุญาตน าเข้า 
ส่งออก ผลิต จ าหน่าย หรือครอบครอง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา . 2563, กันยายน, 4.          
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

เครื่องเร่งกระบวนการแช่-เพาะงอกข้าวเปลือก “ท าข้าวฮางงอกใน 24 ชั่วโมง”. นิตยสารสาระวิทย์. 2564, ฉบับที่ 99, 
มิถุนายน, 23-24. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ชนิดเซลล์คุมและความผันแปรของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูกบางชนิดในประเทศไทยเพ่ือบ่งชี้
ความจ าเพาะต่อกลุ่มจีโนม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.). 2564, 29(2) มีนาคม-เมษายน, 238-247. 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ไทยผลิตยาเลิกบุหรี่ “ไซทิซีน” ส าเร็จ เตรียมดันเข้าบัญชียา มุ่งคนไทยเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร. นิตยสารสาระวิทย์. 
2564, ฉบับที่ 99, มิถุนายน, 21-22. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

น้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดข้าวไทย. นิตยสารสาระวิทย์. 2564, ฉบับที่ 98, พฤษภาคม, 13-14. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

แบตเตอรี่สังกะสีไอออน นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัย. นิตยสารสาระวิทย์. 2564, ฉบับที่ 98, พฤษภาคม, 3-6.       
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ไบโอเทค สวทช. เผยความคืบหน้าการพัฒนาชีวภัณฑ์ก าจัดเชื้อก่อโรคพืชในดิน ศัตรูส าคัญของพืชเศรษฐกิจไทย. 
นิตยสารสาระวิทย์. 2564, ฉบับที่ 100 กรกฎาคม, 26-27. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158838
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158842
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158841
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158837
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158843
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158832
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158836
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158831
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158829
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158828
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158834
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ผลของการเสริมน้ ามันหอมระเหยในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะและความ
ต้านทานโรคของปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.). 2564, 29(2) 
มีนาคม-เมษายน, 203-215. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ผลของนารินจินต่อการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นในตับหนูที่ได้รับน้ าตาลฟรุกโตส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ววท.). 2564, 29(2) มีนาคม-เมษายน, 341-350. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ผลของยางธรรมชาติ/ไคโตซานดัดแปรต่อสมบัติการป้องกันการซึมผ่านสมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์พอลิแลคติกแอซิด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.). 2564, 29(1) มกราคม-กุมภาพันธ์, 46-61. 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ภูมิคุ้มกันหมู่ เอาอยู่จริงหรือ ?. นิตยสารสาระวิทย์. 2564, ฉบับที่ 98, พฤษภาคม, 34-36. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

มทส. พัฒนานวัตกรรมเสริมแกร่ง “หลอดกระจูดรักษ์โลก”. นิตยสารสาระวิทย์. 2564, ฉบับที่ 100 กรกฎาคม, 24. 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

เลี้ยงเซลล์อย่างไร…ให้หลั่งน้ าตา (ในหลอดทดลอง). นิตยสารสาระวิทย์. 2564, ฉบับที่ 97, เมษายน, 38-41. อ่าน
เอกสารฉบับเต็ม 

วัสดุดูดซับจากยางพารานาโนเทคโนโลยี ส าหรับขจัดน้ ามันปนเปื้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2564, 
36(2) เมษายน-มิถุนายน, 38-39. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

e-Clipping 

ก18923 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติเสริม ม.บูรพา เลี้ยงหอยแครงระบบปิดด้วย   แพ
ลงก์ตอนพืช เกษตรกรปลื้ม หอยแครงโตเต็มที่ (พิมพ์ไทย 17 ก.ค. 2564) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18924 “เอนก” ชี้นักวิจัยต้องคิดนอกกรอบให้มาก เผยวิกฤตโควิด-19 ไทยสามารถวิจัย

และสร้างนวัตกรรม "ชุด PPE-หน้ากาก PAPR-ห้องไอซียูความดันลบ-วัคซีน" 
รับมือได้ (MGR ONLINE 18 ก.ย. 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก18925 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดนิทรรศการ 

"TechnoMart 2021"ผลงานคนไทย (Nationtv 18 ก.ย. 2564)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158835
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158839
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158840
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158830
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158833
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158827
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158827
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158826
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18923.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18924.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18925.pdf
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ก18926 “ทีเซลส์” ผนึกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ – กรมราชทัณฑ์ วิเคราะห์ผลของการ
ระดมอาสาสมัครรังสีแพทย์ ควบคู่กับการใช้นวัตกรรม AI รุกตรวจผู้ต้องขังติด
โควิด (THAILAND PLUS 13 ก.ย. 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก18927 ปลัดการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยข่าวดี 

ชุดตรวจ ATK สัญชาติไทยผ่าน อย. แล้ว เตรียมจ าหน่ายในราคาถูก คาดอีก   
1-2 เดือน คนไทยได้ใช้ (News ch7 16 ก.ย. 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก18928 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ-ม.เกษตรศาสตร์พัฒนาถุงพลาสติกชีวภาพ ลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เตรียมถ่ายทอดภาคเอกชน (MGR ONLINE 13 ก.ย.  
2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก18929 กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับรางวัลเลิศรัฐ ผลงานการยกระดับการให้บริการ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 (THAILAND PLUS 16  ก.ย. 
2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก18930 เปิดศักยภาพ ปลดล็อกโอกาสการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในประเทศไทย  
 (ไทยรัฐออนไลน์ 10 ก.ย. 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมออนไลน์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม PT และผู้จัด 
119/2564 โปรแกรมทดสอบความช านาญ หลักสูตร ISO/IEC 17043 เพ่ือเป็นแนวทาง

ส าหรับผู้จดัโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล  
(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2564)  

  อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ MOU หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
121/2564 เสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืช

สมุนไพรสู่ระดับสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
สิงหาคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรม “สถิติส าหรับการประเมินผลกิจกรรม 
125/2564 ทดสอบความช านาญ ตามมาตรฐาน ISO 1352 เสริมแกร่งองค์ความรู้ ISO 

13528: 2015 ให้มปีระสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและ
กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่ เสริมแกร่ง ผปก. OTOP ผ้าทอ จัดอบรม 
127/2564 หลักสูตรการบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการย้อมสีส าหรับผลิตภัณฑ์   
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2564)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18926.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18927.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18928.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18929.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18930.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c119-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c121-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c125-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c127-2564.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
129/2564 ประเทศไทยและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเวที

เสวนาวิชาการ “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโค
วิด” มองภาพอนาคตตอบโจทย์ประเทศ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม
วิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
 
ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5596 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัล
ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและ/หรือไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ – คุณลักษณะที่
ต้องการด้านสมรรถนะ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 5)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5597 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
กระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 2 วิธีหาปริมาณความชื้นและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
กระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 2 วิธีการหาปริมาณความชื้น (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 
2563, 6)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5598 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
กระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 4 วิธีหาสมบัติที่เก่ียวกับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบที่มีอัตราการยืดตัวคงที่และก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 4(1) วิธีหาสมบัติที่เก่ียวข้องกับแรงดึง
ด้วยเครื่องทดสอบที่มีอัตราการยืดตัวคงที่ (20 mm/min) (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 7)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5599 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
กระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 4 วิธีหาสมบัติที่เก่ียวกับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบที่มีอัตราการยืดตัวคงที่และก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 4(2) วิธีหาสมบัติที่เก่ียวข้องกับแรงดึง
ด้วยเครื่องทดสอบที่มีอัตราการยืดตัวคงท่ี (100 mm/min) (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 
2563, 8)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5600 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 6 วิธีหาความหยาบ/เรียบของผิวกระดาษแบบเบนดต์เซน (ราชกิจจา
นุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 9)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5601 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
แผ่นกระดาษลูกฟูก – วิธีหาความหนาแบบแผ่นเดี่ยว (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 10)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c129-2564.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158845
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158846
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158847
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158848
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158849
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158850
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5602 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
แผ่นกระดาษลูกฟูก – วิธีหาความต้านแรงกดแผ่นกระดาษลูกฟูก (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 
2563, 11)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5603 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
แผ่นกระดาษลูกฟูก - วิธีหาความต้านแรงกดในแนวดิ่ง (วิธีขอบไม่เคลือบไข) (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 
ง (4 ก.พ. 2563, 12)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5604 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
แผ่นกระดาษลูกฟูก – วิธีหามวลมาตรฐานของกระดาษหลังแยกชั้น (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 
ก.พ. 2563, 13)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ราช
กิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 22 ง (29 ม.ค. 2563, 60)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158851
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158852
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158853
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158844
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2021  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3-4, 11-13, 15 2021 /  
 ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2021. 10 v. 
 see more  
 
 
 
The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 

   
  ASTM A29/A29M : 2020 Standard specification for general requirements for 

steel bars, carbon and alloy, hot-wrought. 

  ASTM A291/A291M : 2019 Standard specification for steel forgings, carbon and 
alloy, for pinions, gears and shafts for reduction 
gears. 

  ASTM A297/A297M : 2021 Standard specification for steel castings, iron-
chromium and iron-chromium-nickel, heat resistant, 
for general application. 

  ASTM A304 : 2020 Standard specification for carbon and alloy steel bars 
subject to end-quench hardenability requirements. 

  ASTM A307 : 2021 Standard specification for carbon steel bolts, studs, 
and threaded rod 60 000 PSI tensile strength. 

  ASTM B32 : 2020 Standard specification for solder metal. 

  ASTM B329 : 2020 Standard test method for apparent density of metal 
rowders and compounds using the scott volumeter. 

  ASTM B330 : 2020 Standard test methods for estimating average particle 
size of metal powders and related compounds 
using air permeability. 

  ASTM B331 : 2020 Standard test method for compressibility of metal 
powders in uniaxial compaction. 

  ASTM B339 : 2019 Standard specification for pig tin. 

  ASTM C120/C120M : 2019 Standard test methods for flexure testing of structural 
and roofing slate. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51684
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  ASTM C1196 : 2020 Standard test method for in situ compressive stress 

within solid unit masonry estimated using flatjack 
measurements. 

  ASTM C1197 : 2020 Standard test method for in situ measurement of 
masonry deformability properties using the flatjack 
method. 

  ASTM C1198 : 2020 Standard test method for dynamic young's modulus, 
shear modulus, and poisson's ratio for advanced 
ceramics by sonic resonance. 

  ASTM C1201/C1201M : 2020 Standard test method for structural performance of 
exterior dimension stone cladding systems by 
uniform static air pressure difference. 

  ASTM D1335 : 2021 Standard test method for tuft bind of pile yarn floor 
coverings. 

  ASTM D1351 : 2020 Standard specification for thermoplastic polyethylene 
insulation for electrical wire and cable. 

  ASTM D1356 : 2020 Standard terminology relating to sampling and 
analysis of atmospheres. 

  ASTM D1369 : 2019 Standard practice for quantities of materials for 
asphalt-aggregate surface treatments. 

  ASTM D1401 : 2019 Standard test method for water separability of 
petroleum oils and synthetic fluids. 

  ASTM E114 : 2020 Standard practice for ultrasonic pulse-echo straight-
beam contact testing. 

  ASTM E1131 : 2020 Standard test method for compositional analysis by 
thermogravimetry. 

  ASTM E1135 : 2019 Standard test method for comparing the brightness of 
fluorescent penetrants. 

  ASTM E1136 : 2019 Standard specification for P195/75R14 radial standard 
reference test tire. 

  ASTM E1142 : 2021 Standard terminology relating to thermophysical 
properties. 

  ASTM F1148 : 2021 Standard consumer safety performance specification 
for home playground equipment. 
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  ASTM F1164 : 2019 Standard test method for evaluation of transparent 

plastics exposed to accelerated weathering 
combined with biaxial stress. 

  ASTM F1165 : 2020 Standard test method for measuring angular 
displacement of multiple images in transparent 
parts. 

  ASTM F1169 : 2019 Standard consumer safety specification for full-size 
baby cribs. 

  ASTM F1181 : 2019 Standard test method for measuring binocular 
disparity in transparent parts. 

  ASTM G7/G7M : 2021 Standard practice for natural weathering of materials. 

  ASTM G78 : 2020 Standard guide for crevice corrosion testing of iron-
base and nickel-base stainless alloys in seawater 
and other chloride-containing aqueous 
environments. 

  ASTM G85 : 2019 Standard practice for modified salt spray (fog) testing. 

  ASTM G92 : 2020 Standard practice for characterization of atmospheric 
test sites. 

  ASTM G93/G93M : 2019 Standard guide for cleanliness levels and cleaning 
methods for materials and equipment used in 
oxygen-enriched environments. 
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 INFORMATION FILES 
 
 

IF 11 (87)   Preventive cancer vaccine based on neoantigens gets put to the test. ACS Central 
Science. 2021, 7(8), 1288-1291.  

IF 51 (282)   Waste Moringa oleifera gum as a multifunctional additive for unfilled SBR  
   compound. Rubber Chemistry and Technology. 2021, 94(2), 248–267.   

IF 51 (283)  Thixotropic flocculation effects in carbon black–reinforced rubber: kinetics and 
thermal activation. Rubber Chemistry and Technology. 2021, 94(2), 298–323. 

IF 68 (145)  Defect engineering of mesoporous silica nanoparticles for biomedical 
applications. Accounts of Materials Research. 2021, 2(8), 581-593.  

IF 68 (146)  Toward a new therapy for rapidly aging children. ACS Central Science. 2021, 7(8), 1292-1294. 

IF 83 (193)  Simultaneous determination of nine residual solvents in sorafenib tosylate by gas 
chromatography. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(4), 1005–1009.  

IF 96 (88)  Climate change could alter undersea chemical communication. ACS Central 
Science. 2021, 7(7), 1091-1094. 

IF 120 (63)   Comparison of the modified centers for disease control and prevention 2019-
novel coronavirus real-time RT-PCR method for detection of infectious and 
heat-inactivated virus on stainless steel. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2021, 104(4), 867–871.   An mRNA SARS-CoV-2 vaccine employing charge-altering releasable transporters with a TLR-9 agonist induces neutralizing antibodies and T cell memory. ACS Central Science. 2021, 7(7), 1191-1204.   

IF 120 (64)   Validation of the VIRSeek SARS-CoV-2 Mplex assay for detection of SARS-CoV-2 on  
     stainless-steel surfaces: AOAC performance tested methodSM 122006. Journal  
     of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(4), 872–888.   

IF 120 (65)   Validation study for pathogenDx EnviroX-Rv assay for the detection of SARS-CoV-2  
     from stainless steel environmental surface swabs performance tested  
     MethodSM 122003. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(4), 889–913.  

IF 120 (66)   Detection of SARS-CoV-2 virus on stainless-steel surfaces: AOAC performance 
tested methodSM 022102. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(4), 924–934.  

IF 120 (67)   Validation of the COVID-19 indoor test™ by phylagen for detection of SARS-CoV-2  
    virus on stainless-steel surfaces: AOAC performance tested methodSM 122004.  
    Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(4), 948–958. 

IF 120 (68)   Antiviral properties of alginate-based biomaterials: Promising antiviral agents 
against SARS-CoV-2. ACS Applied Bio Materials. 2021, 4(8), 5897–5907.  

IF 120 (69)   An mRNA SARS-CoV-2 vaccine employing charge-altering releasable transporters 
with a TLR-9 agonist induces neutralizing antibodies and T cell memory.      
ACS Central Science. 2021, 7(7), 1191-1204.   

IF 142 (141)  Ag@ZnO nanoparticles induce antimicrobial peptides and promote migration and 
antibacterial activity of keratinocytes. ACS Infectious Diseases. 2021, 7(8), 2068–2072.  
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บทความวารสารที่น่าสนใจ 

Free from food อาหารปราศจาก. FOOD FOCUS THAILAND. 2021, 16(179) February, 38-43. 

เทรนด์ล่าสุดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว  . FOOD FOCUS THAILAND. 2021, 16(179) 
February, 25-26. 

เรื่องน่ารู้กับวัสดุสัมผัสอาหาร.วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2564, 29(2) มกราคม-มีนาคม, 11-14. 

ไอน้ าร้อนยวดยิ่ง กับการแปรรูปผักเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก. FOOD FOCUS THAILAND. 2021, 16(179) February, 27-29. 

การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์และผลของความร้อนจากเตาอบไมโครเวฟต่อการท าลายจุลินทรีย์ในแกงกะทิบรรจุ
พลาสติกจ าหน่ายริมบาทวิถี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้.  
2563, 11(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 332 -344. 

การตรวจสอบจุรินทรยี์แบบรวดเร็วเพ่ือตรวจติดตามสุขลักษณะในโรงงานแปรรูปอาหาร. FOOD FOCUS THAILAND 
2021, 16(179) February, 44-47. 

การปรับปรุงพ้ืนผิวของเหลวหนืดไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเกลือแอมโมเนียมส าหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้ . 
2563, 11(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 221 -237. 

การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกาแฟส าเร็จรูป. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนเรียนรู้. 2563, 11(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 238 -251. 

การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการด าเนินงานโครงการ. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2563, 
43(3) ตุลาคม-ธันวาคม, 25-38. 

การสลายสีย้อมด้วยแสงไทเทนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโครเมียม. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2563, 11(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 305 -315. 

การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงพ้ืนผิวชนิดใหม่ส าหรับการวิเคราะห์ ( III) ในตัวอย่างน้ าเสีย. 
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้ . 2563, 11(2) กรกฎาคม-
ธันวาคม, 316 -331. 

กินพริก อายุยืน. หมอชาวบ้าน. 2564, 502(42) กุมภาพันธ์, 12-19. 

ความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety). วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2564, 29(2) มกราคม-มีนาคม, 6-10. 

คั่วกลิ้งปลากราย. หมอชาวบ้าน. 2564, 502(42) กุมภาพันธ์, 49-51. 
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ชีวภัณฑ์บีเอส 20w33 และ 20w16 ผู้พิทักษ์พริก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. กสิกร. 2564, 94(2) ธันวาคม 2563 - 
มกราคม 2564, 60-63. 

น้ าผึ้งดีต่อสุขภาพ. วารสาร อพวช. 2564, 223(19) มกราคม, 58-61. 

บทบาทบรรจุภัณฑ์อาหารในโมเดลเศรษฐกิจ BCG. FOOD FOCUS THAILAND. 2021, 16(179) February, 17-24. 

บรรจุภัณฑ์อาหาร ความปลอดภัยวิกฤตและอันตรายจากวัสดุที่ใช้ . วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2564, 29(2) มกราคม-
มีนาคม, 16-18. 

ปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มผสมวิตามินซี. ฉลาดซื้อ. 2563, 27(238) ธันวาคม, 22-32. 

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการการเกินของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงและ
น้ าหนักเกินเกณฑ.์วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2563, 43(3) ตุลาคม-ธันวาคม, 64-77. 
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